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Begin met het avontuur
De Philips myKidsRoom Birdey spot nestelt zich in de slaapkamer van uw
kind. De LED-lamp zorgt voor een warm licht met een speels en leerzaam
tintje. Het grappige ontwerp tovert een glimlach op ieders gezicht.
Duurzame lichtoplossingen
• Lichtintensiteit instelbaar met dimmer
• Energiezuinig
• LED-lamp van topkwaliteit
Speciale kenmerken
• Draaibare spot
Ontworpen voor de kinderkamer
• Voor kinderen
Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer
• Warmwit licht
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Kenmerken
Dimbaar

LED-lamp van topkwaliteit

Warmwit licht

Pas de lichtintensiteit van deze Philips
lamp aan met een dimmer (niet
meegeleverd). Zo kunt u een bepaald
object accentueren of de sfeer
aanpassen aan elke gelegenheid, of
het nu om een romantisch diner voor
twee gaat of een gezellige avond met
familie en vrienden.

De ingebouwde LED-lamp is een
unieke door Philips ontwikkelde
oplossing. De lamp kan onmiddellijk
worden ingeschakeld, biedt een
optimale lichtopbrengst en brengt
levendige kleuren in uw huis.

Licht kan verschillende
kleurtemperaturen hebben, die worden
aangegeven in de eenheid Kelvin (K).
Lampen met een lage Kelvin-waarde
produceren een warmer, gezelliger
licht, terwijl lampen met een hoge
Kelvin-waarde een koeler, meer
energiek licht produceren. Deze lamp
van Philips geeft warmwit licht voor
een gezellige sfeer.

Draaibare spot

Energiezuinig

Laat het licht schijnen waar u wilt door
de spot te draaien of te kantelen.
Deze energiebesparende Philips lamp
verbruikt minder stroom dan
traditionele lichtbronnen. Zo bespaart
u op uw energierekening en draagt u
bij aan een beter milieu.

Voor kinderen

Deze Philips kinderkamerlamp creëert
een omgeving die kinderen
aanmoedigt om zich uit te leven in
plezier en creativiteit! Maar deze lamp
is ook ontworpen voor de veiligheid
van uw kind: hij wordt niet warm, is
robuust en bevat geen giftige verf.
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Specificaties
Design en afwerking
• Kleur: meerdere kleuren
• Materiaal: metaal
Extra onderdeel/accessoire
meegeleverd
• Draaibare spot: Ja
• Afgetekende lichtbundels: Ja
• Inclusief LED-lamp(en): Ja
• Monteer het product buiten
handbereik: Ja
• Draaibare spot (links/rechts): Ja
• Hoogwaardige, duurzame materialen:
Ja
Diversen
• Speciaal ontworpen voor:
Kinderkamer
• Stijl: Expressief
• Type: Spot
• EyeComfort: Nee
Opgenomen vermogen
• Energie-efficiëntielabel: A+
Afmetingen en gewicht van product
• Hoogte: 16,2 cm
• Lengte: 81,4 cm
• Nettogewicht: 2,160 kg
• Breedte: 13,4 cm
Service
• Garantie: 2 jaar
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Technische specificaties
• Levensduur tot: 15.000 hr
• Totale lichtstroom in lumen van
armatuur (verborgen): 1.020 lm
• Lichtstroom in lumen meegeleverde
lamp: 255 lm
• Lichtbron gelijk aan traditionele lamp
van: 35 W
• Lamptechnologie: LED, 230 V
• Lichtkleur: warmwit
• Netspanning: Bereik 220-240 V,
50-60 Hz
• Dimbare lamp: Ja
• LED: Ja
• Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
• Energieklasse meegeleverde
lichtbron: A+
• Deze lamp is geschikt voor
lichtbron(nen) uit klasse: A++ t/m E
• Aantal lampen: 4
• Fittinghouder/lampfitting: GU10
• Wattage meegeleverde lamp: 3.5 W
• Maximaal vermogen vervangende
lamp: 50 W
• IP-classificatie: IP20, beschermd
tegen voorwerpen groter dan 12,5
mm, niet beschermd tegen water
• Beschermingsklasse: I - geaard
Afmetingen en gewicht inclusief
verpakking
• SAP EAN/UPC - Stuk: 8718696155110
• EAN/UPC - Case: 8718696227497
• Hoogte: 48,9 cm
• SAP brutogewicht EAN (per stuk):
2,510 kg
• Gewicht: 2,510 kg
• Nettogewicht: 2,160 kg
• SAP hoogte (per stuk): 489,000 mm
• SAP lengte (per stuk): 141,000 mm
• SAP breedte (per stuk): 168,000 mm
• Breedte: 14,1 cm
• Lengte: 16,8 cm
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